
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møtested: Skype 
Dato: 11.10.2018 
Tidspunkt: 10:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Geir Waage Leder 
Inga-Lill Sundset Nestleder 
Kjell Magne Johansen Medlem 

 
Merknader 
Møtet ble lagt til Skype pga. lite saker. Kjell-Magne 
Johansen deltok på møtet fra Storjord.  

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Inge Ingvaldsen Sekretariatsleder 

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i 
møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
  



Referat fra arbeidsutvalgsmøtet 

Ressurssituasjonen: 
Inge utarbeider et notat som viser utviklinga i ressurssituasjonen i nasjonalparkene i 
Midtre Nordland. Notatet skal deles inn i tre deler: forvaltninga, informasjon og oppsyn, 
og sammenlikne ressursene mot andre nasjonalparker og i lys av utvidelse av 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Et viktig argument er at dagens ressurssituasjon går 
ut over merkevaren «Norges nasjonalparker». Notatet må utformes slik at selv de uten 
noen bakgrunnskunnskaper kan forstå argumentene.  
 
Styreleder for Nordland nasjonalparksenter, Stig Fossum og daglig leder Kari Nystad-
Russaanes inviteres til å delta på styremøtet 23. oktober.  
 
Saksfremlegg for styret – vedtak:  
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar notatet til etterretning. Notatet oversendes alle 
ordførerne i Midtre Nordland nasjonalparkstyrets virkeområde til et felles opprop. 
Oppropet sendes til Klima- og miljødepartementet, Nordlandsbenken og 
Energikomiteen.  
 

   
Nasjonalparkkommunestatus: 
Administrativt kontaktutvalg blir invitert til å delta på denne delen av styremøtet (fra 
lunsj). Hvor langt er kommunene kommet i arbeidet, og hvilke utfordringer ser de med å 
implementere kriteriene? Kriteriene legger opp til et løp som blir vanskelig å 
gjennomføre. Legges frem som orienteringssak og trenger derfor ikke å ha et 
saksfremlegg. Bjørn-Åge Jenssen fra Norges nasjonalparkkommuner innleder, og han 
kommer til Storjord rundt 13:00. Styremøtet flyttes frem én time.  
  
Dagsorden for styremøte: 
Starter 11:00 
Sak: Ressurssituasjonen 
Lunsj 12:30 
Sak: Nasjonalparkkommunestatus 
  
Skoleringdag RU 
Arbeidsutvalget ser nytten i en slik skoleringsdag, men ressurssituasjonen i 
sekretariatet tilsier at dette utsettes. Da RU er utnevnt til 2020 bør et slikt møte finne 
sted etter at det er oppnevnt representanter til RU.  
 
  
Rekrutteringsprosessen og sekretariatet fremover: 
Sekretariatsleder orienterte om rekrutteringsprosessen av nye nasjonalparkforvaltere. 
Syv søkere, søknadsfrist 28. oktober, utnevnelse av kandidater 31. oktober. Intervjuer 
uka etter. Geir Waage kan kun delta 31. oktober, og foreslo at Inga-Lill Sundset deltar i 
rekrutteringsprosessen på vegne av nasjonalparkstyret. Arbeidsutvalget var enig i 
dette. Geir Waage sender epost til Sveinung Råheim.  
 
Arbeidsutvalget støttet at forvaltningsplan for Junkerdal utsettes til nye forvaltere er på 
plass.  
 
 
 



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

AU 
15/2018 

Godkjenning av innkalling/ protokoll  2003/577 

AU 
16/2018 

Referatsaker  2003/577 

AU 
17/2018 

Eventuelt  2003/577 

 
 

AU 15/2018 Godkjenning av innkalling/ protokoll 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.10.2018  

Innkalling og protokoll godkjennes - enstemmig 
 
 
 

AU 16/2018 Referatsaker 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.10.2018  
 

Ingen referatsaker 
 
 
 

AU 17/2018 Eventuelt 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 11.10.2018  
 

Ingen saker til eventuelt 
 
 
 


